
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «01» квітня 2020 р.                                                                                                    №6 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Рик В., Іванюк Р., Процик А. Сенчина Т., 

Крижалка А.                        

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.,  
 

Порядок денний 

 

 

Секретарем комісії обрано Процика А.С. 

1.Внесення змін до бюджету 

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік  

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу  – Петровська О.І., яка  запропонувала 

внести наступні зміни до бюджету: 

1.Збільшити обсяг дохідної частини бюджету міста. 

2.Збільшити обсяг видаткової  частини бюджету міста та спрямувати : 
 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги («Програма 

фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2018-

2020роки для оплати за обслуговування 

ліфтів-173000,00, оплата за 

електроенергію 27000,00) +200000,00 

 

2 

0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» придбання 

медичного обладнання 

 

+350000,00 

3 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

(Капітальний ремонт дорожнього 

покриття від вулиці Шухевича,6 до вул . 

С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-

Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дороги навколо 

скверу Чорновола в  м.Бурштин Івано-

Франківської області-1000,00 

 

5000,00 



Капітальний ремонт дорожнього 

покриття на вул. Степана Бандери 

(меморіал Загиблим воїнам) в м.Бурштин 

Івано-Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Коновальця в м.Бурштин 

Івано-Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дороги 

вул.Будівельників , на ділянці від АЗС 

"ОККО" до готелю "Супутник" в 

м.Бурштин Івано-Франківської області-

1000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

(Капітальний ремонт алеї Шептицького  в  

м.Бурштин Івано-Франківської області-

1000,00 

Капітальний ремонт вулиці Шевченка, на 

ділянці від вул.Бандери  до церкви  

"Вознесіння Чесного Хреста"  в 

м.Бурштин Івано-Франківської області-

1000,00) 

 

2000,00 

 При цьому збільшити передачу з загальногофонду до бюджету розвитку на суму 

357000,00грн. 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма про порядок 

використання коштів з фонду міської 

ради на виконання депутатських 

повноважень) -33744,00 

+33744,00 

4.Відповідно до розпорядження міського голови від 30.03.2020 року №177 "Про виділення 

коштів з резервного фонду" внести наступні зміни до бюджету: 

по фінансовому відділу зменшити призначення по КПКВКМБ 3718700  "Резервний фонд" 

на суму 181516,00грн. та відповідно збільшити по міській раді за КПКВКМБ 0118110 

"Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 

сумі 181516,00грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради від 27 березня 2020 року №01/92-20 "Про внесення 

змін до бюджету міста Бурштина на 2020 рік", а саме : п.4.1.2. викласти в наступній 

редакції:  

 Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» ( субвенція 

ДУ « Івано – Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Рогатинської 

міськміжрайонної філії) в сумі 20000,00 грн.(придбання засобів індивідуального захисту -

9000,0грн., придбання обладнання 11000,00грн.). При цьому збільшити передачу з 

загального фонду до бюджету розвитку в сумі 11000,00грн  

 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 



запропонував погодити запропоновані зміни та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

 та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


